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Serviços gratuitos serão oferecidos no Jorge Teixeira, nesta quarta 

 

Atividades serão realizadas nesta no horário de 9h às 17h  

Serviços nas áreas de saúde, educação, assistência, cultura, esporte e lazer serão disponibilizados gratuitamente 

amanhã (23 de maio) para os moradores do bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus, durante a Caravana 

Cultural organizada pelo Sesc Amazonas. As atividades serão realizadas de 9h as 17h, na Escola Municipal 

Themístocles Pinheiro Gadelha. 

 

Os moradores terão acesso a serviços de odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, fisioterapia, oficinas 

de geração de renda, leitura, desenho e contação de histórias, atividades recreativas, apresentações de dança, 

fantoches e exibição de filmes. 

 

Equipes de todos os programas de atuação do SESC Amazonas farão parte da caravana. Para a atividade, o SESC 

terá como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que oferecerá os serviços de corte 

de cabelo e palestra de orientação profissional, e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante, 

que fará a inclusão e recadastramento no programa Bolsa Família, além de inscrições em cursos. 

 

Neste ano, outras duas edições da caravana estão programadas e devem atender moradores da comunidade 

indígena Beija-Flor, no município de Rio Preto da Eva, e do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. 

 

Confira a programação cultural da caravana: 

 

Auditório da escola na Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha. 

 

9h – Fantoche 

14h – Palestra de Orientação Profissional (Senac) 

15h – Cinema 

16h30 – Apresentação de dança 

 

Oficina de Decoupagem – de 9h as 12 e de 14h as 17h 

Oficina de Sabonete Artesanal – de 9h30 as 10h30 

Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos – de 14h as 15h 
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'Caravana Cultural' oferece serviços 
gratuitos na Zona Leste de Manaus 
Serviços serão oferecidos no Jorge Teixeira, nesta quarta-feira 
Atividades serão realizadas nesta no horário de 9h às 17h. 
Do G1 AM 
Comente agora 

O projeto Caravana Cultural, organizado pelo Sesc Amazonas, oferece serviços gratuitos nas áreas de 

saúde, educação, cultura, esporte e lazer a moradores do bairro Jorge Teixeira III, Zona Leste de 

Manaus. As atividades serão realizadas de 9h as 17h, na Escola Municipal Themístocles Pinheiro 

Gadelha. 

 

Os moradores terão acesso a serviços de odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, fisioterapia, 

oficinas de geração de renda, leitura, desenho e contação de histórias, atividades recreativas, 

apresentações de dança, fantoches e exibição de filmes. 

 

A atividade terá ainda serviços de corte de cabelo e palestra de orientação profissional, promovidos pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). O Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) Itinerante fará a inclusão e recadastramento no programa Bolsa Família, além de inscrições em 

cursos. 

Neste ano, outras duas edições da caravana estão programadas e devem atender moradores da 

comunidade indígena Beija-Flor, no município de Rio Preto da Eva, e do bairro Santa Etelvina, na Zona 

Norte de Manaus. 

Confira a programação cultural da caravana: 

 

9h – Fantoche 

14h – Palestra de Orientação Profissional (Senac) 

15h – Cinema 

16h30 – Apresentação de dança 

Oficina de Decoupagem – de 9h as 12 e de 14h as 17h 

Oficina de Sabonete Artesanal – de 9h30 as 10h30 

Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos – de 14h as 15h 
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Senac inscreve para cursos gratuitos serão 475 vagas para 09 
cursos no AM 
 

Reforçando sua missão de educar para o mundo do trabalho, o SENAC Amazonas está com inscrições abertas 

para 475 vagas em 9 cursos gratuitos oferecidos através do Programa SENAC de Gratuidade (PSG). 

O objetivo dos cursos é qualificar profissionais nos setores que irão crescer junto com o megaevento que é a 

Copa do Mundo, ou seja, serão oferecidos cursos nas áreas de Beleza, Gestão e Saúde. 

O municípios beneficiados são: Coari, Parintins, Maués e Manaus. 

No município de Coari será oferecido 30 vagas para o curso de Frentista, em Parintins os cursos oferecidos serão: 

Porteiro e Vigia, 35 vagas, Balconista de Farmácia, 35 vagas, Cuidador de idosos, 35 vagas, Cuidador Infantil, 35 

vagas, Frentista, 2 turmas com 35 vagas e Operador de Supermercado, 35 vagas em Maués os cursos ofertados 

serão de Operador de caixa, 35 vagas, Porteiro e Vigia, 2 turmas com  35 vagas e em Manaus o curso oferecido é 

o de Frentista, 35 vagas. 

A inscrição será apenas no dia 24 de maio, no horário de 08:30h as 17:00h, nas Unidades de Ensino nas quais os 

cursos serão executados. A divulgação da lista de aprovados será através do site www.am.senac.br a partir do dia 

29 de maio e a matrícula de 29 a 31 de maio de 9h as 17h. 

Para participar é preciso: 

a)     Atender aos pré-requisitos do curso escolhido; 

b)     Possuir renda familiar, por pessoa, de até 2,0 salários mínimos federais/mês; 

c)      Estar matriculado ou ser egresso da educação básica; 

d)     Ser trabalhador desempregado ou empregado; 

e)     Ser residente no município no qual o curso será oferecido. 

Mais informações podem ser adquiridas diretamente nas Unidades de ensino do SENAC ou pelo telefone (92) 

3216-5755 / 3216-5757. 
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Serviços gratuitos serão oferecidos no Jorge Teixeira, nesta quarta 

 

Atividades serão realizadas nesta no horário de 9h às 17h  

Serviços nas áreas de saúde, educação, assistência, cultura, esporte e lazer serão disponibilizados gratuitamente 

amanhã (23 de maio) para os moradores do bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus, durante a Caravana 

Cultural organizada pelo Sesc Amazonas. As atividades serão realizadas de 9h as 17h, na Escola Municipal 

Themístocles Pinheiro Gadelha. 

 

Os moradores terão acesso a serviços de odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, fisioterapia, oficinas 

de geração de renda, leitura, desenho e contação de histórias, atividades recreativas, apresentações de dança, 

fantoches e exibição de filmes. 

 

Equipes de todos os programas de atuação do SESC Amazonas farão parte da caravana. Para a atividade, o SESC 

terá como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que oferecerá os serviços de corte 

de cabelo e palestra de orientação profissional, e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante, 

que fará a inclusão e recadastramento no programa Bolsa Família, além de inscrições em cursos. 

 

Neste ano, outras duas edições da caravana estão programadas e devem atender moradores da comunidade 

indígena Beija-Flor, no município de Rio Preto da Eva, e do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. 

 

Confira a programação cultural da caravana: 

 

Auditório da escola na Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha. 

 

9h – Fantoche 

14h – Palestra de Orientação Profissional (Senac) 

15h – Cinema 

16h30 – Apresentação de dança 

 

Oficina de Decoupagem – de 9h as 12 e de 14h as 17h 

Oficina de Sabonete Artesanal – de 9h30 as 10h30 

Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos – de 14h as 15h 
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Maestro Adelson Santos se apresenta com Orquestra “Vozes da 
Ufam”, nesta sexta 

 

Apresentação integra projeto Canção da Mata e tem entrada gratuita  

 

O maestro e compositor Adelson Santos e a Orquestra Vozes da Ufam se apresentam, no dia 25 de maio, às 20h, 

no Espaço Cultural José Lindoso, no SESC Centro. A apresentação faz parte do projeto Canção da Mata 2012, com 

entrada franca. 

 

Adelson Santos tem graduação em Música e pós-graduação em Educação Musical. É autor de várias canções 

popularizadas, como a “Não mate a mata”, “Sonhos de Voar” e "Dessana”. Tem quatros discos gravados. Fez a 

direção musical, composição e arranjos do cd “Orquestra Vozes da Ufam”. 

 

Ele foi o criador da Orquestra de Violões do Amazonas e da Orquestra Vozes da Ufam. Atualmente exerce a 

função de diretor do Centro de Artes da Ufam (Caua) e está como regente “Orquestra Vozes da Ufam”, desde 

2008, quando foi criada. 

 

O projeto Canção da Mata 2012 teve início em janeiro e já se apresentaram nos palcos do SESC a cantora Nelly 

Miranda, o cantor Gil Valente e o grupo “Os Tucumanus”. 
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Cláudia Mele dá oficina de dança e teatro em Manaus 

 
Atriz e diretora usa a técnica de improvisação “Viewpoints” em oficina para público 
da Modama 
A atriz e diretora carioca Cláudia Mele estará à frente da primeira oficina na 
programação paralela da Mostra de Dança de Manaus, a Modama, nos próximos dias 
28 e 29, no salão de eventos do Edifício Raimar Aguiar, do SESI Amazonas, no 
Centro. Na oficina, Cláudia apresentará os princípios da técnica de improvisação 
conhecida como “Viewpoints” utilizada por diretores e professores para o 
aperfeiçoamento da prática do ator, bailarino e performer. 
Em sua 17ª edição, com espetáculos de todos os gêneros e estilos de dança produzidos 
em Manaus, a Modama acontece nos dias 1º, 2 e 3 de junho, sempre às 17h, no Clube 
do Trabalhador do Amazonas, no São José, com entrada gratuita. A programação 
paralela inclui ainda a Oficina de Balé Clássico, com a bailarina paulista Eleusa 

Lorenzoni, nos dias 1º e 2 de junho, na sala de dança do CTAM, destinada exclusivamente a quem já 
possui técnicas de balé. 
Convidada para desenvolver a Oficina Dança Teatro, na Modama, Cláudia Mele explica, na sinopse do 
método “Viewpoints”, que essa técnica de improvisação vem sendo utilizada por diretores e 
professores de teatro de diversas partes do mundo para aperfeiçoar a prática do ator, bailarino ou 
performer. “Através da relação tempo/espaço, a técnica propicia ao artista um estado de prontidão para 
o momento presente, e desenvolve a sua percepção, memória, atenção, escuta e sensibilização 
deixando-o acordado para relacionar-se tanto com os outros performers quanto com o espectador. O 
sistema funda-se na percepção do Coletivo”, explica ela. 
Professora do Centro das Artes de Laranjeiras e da Escola Angel Vianna, no Rio de Janeiro, Cláudia 
Mele também é autora e preparadora corporal. Teve participação em mais de 40 espetáculos, ao lado 
de grandes nomes da cena nacional e até internacional, como o diretor alemão Werner Herzog e os 
diretores brasileiros José Possi Neto e Moacyr Góes, e a coreógrafa Marcia Rubin. 
Segundo Cláudia, o método que utiliza foi criado como “The Six Viewpoints” pela americana Marie 
Overlie, sob inspiração dos princípios do movimento instaurado nos anos 60 pelo Judson Dance 
Group, que buscava novos conceitos para a dança e arte moderna. Marie estava então afinada com as 
estratégias de composição que contrariavam a linearidade, a continuidade, a representação, a figuração, 
em favor de estruturas sem lógica, da simultaneidade, da justaposição e da repetição. 
Aplicados ao teatro pela diretora americana Anne Bogart, os seis “Viewpoints” da dança viraram 14: 
nove físicos (tempo, duração, repetição, resposta kinestética, arquitetura, topografia, gesto, forma e 
relação espacial) e cinco vocais (altura, dinâmica, aceleração/desaceleração, timbre e silêncio). 
A professora Claudia Mele tomou contato com a técnica no Rio de Janeiro, com o diretor de teatro 
Enrique Diaz, e desenvolveu seus conhecimentos em Nova York, na SITI Company, dirigida por Anne 
Bogart. 
Em Manaus, Cláudia apresentará os princípios da técnica para os 30 alunos já inscritos - e também 
para ouvintes – em uma carga horária total de 8 horas dividida nos dias 28 e 29. 
Modama, 17 anos 
Criada em 1996, por iniciativa da bailarina amazonense Ana Mendes, diretora da Companhia Corpo 
em Movimento, em parceria com o comunicador Dudu Monteiro de Paula, a Modama passou a contar, 
em 2005, com o patrocínio cultural do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas), quando o evento 
adotou uma postura mais pedagógica, além de ter ampliado seu público com as apresentações paralelas 
em empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) nas três semanas que antecedem a mostra. A 
Modama também conta com apoio cultural do Sesc. 
A programação da 17ª mostra foi aberta em 14 de abril com um Congresso Técnico que reuniu 
representantes dos grupos inscritos e organizadores do evento, onde ficou determinado que, neste ano, 
cada grupo poderá inscrever até duas coreografias e as apresentações dos grupos infantis serão feitas 
no sábado e domingo (2 e 3). 
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Rede de supermercados doa uma tonelada de alimentos 

para vítimas da cheia do Amazonas 
A doação dos alimentos dará início a campanha de ar recadação realizada pelo 
Sesc Amazonas em parceria com a rede Carrefour 

 
A doação será feita pela rede de supermercados Carrefour e dará início a campanha de arrecadação de 
alimentos realizado pelo Sesc Amazonas em parceria com a rede(FOTO/EUZIVALDO QUEIROZ)  

O programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, recebe nesta terça-feira (22 de 

abril) a doação de 1 tonelada de alimentos que serão distribuídos para a 

população afetada pela cheia dos rios no Amazonas.  A doação será feita pela 

rede de supermercados Carrefour e dará início a campanha de arrecadação de 

alimentos realizado pelo Sesc Amazonas em parceria com a rede. 

A doação ocorrerá no supermercado Carrefour localizado na avenida Jornalista 

Humberto Calderaro, 203 - Parque Dez de Novembro. 

Campanha 

A doação marca o início da campanha do Mesa Brasil em prol dos afetados pela 

cheia no Amazonas. Durantes a campanha, todas as lojas do Carrefour em 

Manaus estarão com pontos de coleta de alimentos, lençóis, redes, 

mosquiteiros, alimentos não perecíveis e água mineral. O 

programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, ficará responsável pela distribuição 

dos itens arrecadados às famílias afetadas. 
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Serviços gratuitos serão oferecidos no Jorge Teixeira, nesta 

quarta 

Atividades serão realizadas nesta quarta-feira, no horário entre 9h e 17h, na Escola Municipal 
Themístocles Gadelha.  

[ i ]  

Serviços nas áreas de saúde, educação, assistência, cultura, esporte e lazer serão 
disponibilizados gratuitamente amanhã (23 de maio) para os moradores do bairro Jorge 
Teixeira 3, Zona Leste de Manaus, durante a Caravana Cultural organizada pelo Sesc 
Amazonas. As atividades serão realizadas de 9h as 17h, na Escola Municipal Themístocles 
Gadelha. 
Os moradores terão acesso a serviços de odontologia, aferição de pressão, teste de glicemia, 
fisioterapia, oficinas de geração de renda, leitura, desenho e contação de histórias, atividades 
recreativas, apresentações de dança, fantoches e exibição de filmes. 
Equipes de todos os programas de atuação do SESC Amazonas farão parte da caravana. Para a 
atividade, o SESC terá como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC), que oferecerá os serviços de corte de cabelo e palestra de orientação profissional, e 
o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante, que fará a inclusão e 
recadastramento no programa Bolsa Família, além de inscrições em cursos. 
Neste ano, outras duas edições da caravana estão programadas e devem atender moradores da 
comunidade indígena Beija-Flor, no município de Rio Preto da Eva, e do bairro Santa 
Etelvina, na Zona Norte de Manaus. 
Confira a programação cultural da caravana: 
Auditório da escola na Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha. 
9h – Fantoche 
14h – Palestra de Orientação Profissional (Senac) 
15h – Cinema 
16h30 – Apresentação de dança 
Oficina de Decoupagem – de 9h as 12 e de 14h as 17h 
Oficina de Sabonete Artesanal – de 9h30 as 10h30 
Oficina de Aproveitamento Integral de Alimentos – de 14h as 15h 
  
SERVIÇO 
Caravana Cultural no bairro Jorge Teixeira 
Data: 23 de maio (quarta-feira) 
Horário: 09h – 17h 
Local: Escola Municipal Themístocles Pinheiro Gadelha 
Endereço: Rua Cupiúba, s/n, Jorge Teixeira III 
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Peça vinda do Recife estreia nos palcos de Manaus 

No espetáculo, a história recebe elementos que deix am a peça com um toque de melodrama de 
circo com pitadas de paródias. 

Manaus - O espetáculo ‘O Amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas’, inserido no 

projeto ‘Palco Giratório’ do Sesc-AM, será apresentado hoje, às 20h, no Teatro Direcional. 

A peça é encenada pela ‘Trupe Ensaia Aqui e Acolá’, de Recife, e é inspirada no folhetim 

de Carneiro Vilela ‘A Emparedada da Rua Nova’, que conta a história de uma jovem que 

teria sido emparedada viva pelo próprio pai, que descobriu a gravidez da moça. 

No espetáculo, a história recebe elementos que deixam a peça com um toque de 

melodrama de circo com pitadas de paródias.  ‘O Amor de Clotilde por um certo Leandro 

Dantas’ tem duração de uma hora e 30 minutos e possui faixa etária de 12 anos. 

SERVIÇO 

O que é: Peça ‘O amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas’ 

Onde: Teatro Direcional (Manauara Shopping) 

Horário:  20h 

Entrada gratuita 
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Senac inscreve para cursos gratuitos serão 475 vagas para 
09 cursos no AM 

 

Reforçando sua missão de educar para o mundo do trabalho, o SENAC Amazonas está 

com inscrições abertas para 475 vagas em 9 cursos gratuitos oferecidos através do 

Programa SENAC de Gratuidade (PSG).  

O objetivo dos cursos é qualificar profissionais nos setores que irão crescer junto com o 

megaevento que é a Copa do Mundo, ou seja, serão oferecidos cursos nas áreas de 

Beleza, Gestão e Saúde. 

O municípios beneficiados são: Coari, Parintins, Maués e Manaus. 

No município de Coari será oferecido 30 vagas para o curso de Frentista, em Parintins os 

cursos oferecidos serão: Porteiro e Vigia, 35 vagas, Balconista de Farmácia, 35 vagas, 

Cuidador de idosos, 35 vagas, Cuidador Infantil, 35 vagas, Frentista, 2 turmas com 35 

vagas e Operador de Supermercado, 35 vagas em Maués os cursos ofertados serão de 

Operador de caixa, 35 vagas, Porteiro e Vigia, 2 turmas com  35 vagas e em Manaus o 

curso oferecido é o de Frentista, 35 vagas. 

A inscrição será apenas no dia 24 de maio, no horário de 08:30h as 17:00h, nas 

Unidades de Ensino nas quais os cursos serão executados. A divulgação da lista de 

aprovados será através do site www.am.senac.br a partir do dia 29 de maio e a matrícula 

de 29 a 31 de maio de 9h as 17h. 

 

Para participar é preciso:  

 

 a)     Atender aos pré-requisitos do curso escolhido; 

b)     Possuir renda familiar, por pessoa, de até 2,0 salários mínimos federais/mês; 

c)      Estar matriculado ou ser egresso da educação básica; 

d)     Ser trabalhador desempregado ou empregado; 

e)     Ser residente no município no qual o curso será oferecido. 

 

 Mais informações podem ser adquiridas diretamente nas Unidades de ensino do SENAC 

ou pelo telefone (92) 3216-5755 / 3216-5757. 
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Comércio de Manaus pessimista com as vendas 
no semestre 
A perspectiva é de queda considerável no faturamento de abril, se agravando em 
maio e junho com os reflexos da enchente recorde. 

 

Cheia afeta centro comercial de Manaus. Foto: Wallace Abreu/Portal Amazônia 

MANAUS -  O desempenho positivo do comércio em março – apontado pela pesquisa da Federação do Comércio 

de Bens,  Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio), divulgada ontem (21), não animou os 

representantes do setor em Manaus. O incremento foi de 7,37% no faturamento e de 7,12% nas vendas brutas 

sobre o mesmo mês do ano passado. 

Na comparação com fevereiro, o acréscimo no faturamento e nas vendas foram de 6,66% e de 6,63%, 

respectivamente. Ainda assim, segundo a pesquisa, a perspectiva é de queda considerável no faturamento de 

abril, se agravando em maio e junho com os reflexos da enchente recorde que atinge principalmente o centro da 

cidade. 

“É claro que, se compararmos com fevereiro, março foi melhor. Mas não podemos nos enganar. Fevereiro foi um 

mês curto, com 14 dias úteis apenas, e por isso o resultado de março foi positivo. Sobressaiu-se sobre um mês 

ruim. Além disso, o Carnaval do ano passado foi em março, sazonalidade que justifica a vantagem do resultado 

de março deste ano”, esclareceu o vice-presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota. 

Mesmo sem os resultados de abril, ele adianta que foi um mês fraco, pelo feriado da Semana Santa, que emite 

turistas para fora da cidade, e pelo faturamento da Páscoa, abaixo do esperado. Já em maio e junho, os efeitos 

deverão ser sentidos e diversos setores em função da cheia, especialmente sobre os alimentos vendidos no 

atacado. 

O economista avalia que um prognóstico positivo está cada vez mais difícil. “Os juros caíram, mas o aquecimento 

esperado nas vendas não chegou, mesmo com a oferta de crédito tendo subido 1,7% em março”, afirmou. 

Empregos  

Para os empregos, a expectativa é ainda pior. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Manaus estima que, 

apesar dos esforços para segurar cargos ocupados, pelo menos mil funcionários do comércio devem ser 

desligados em consequência do período das cheias. 

De acordo com o vice-presidente do sindicato, José Ribamar do Nascimento, novas contratações devem ocorrer 

em junho. “O crescimento em março foi de 1%. Agora é zero. Queremos segurar os empregos, mas não estamos 

vendo alternativa”, lamentou. 
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Empresários da hotelaria definem, nesta quarta, proposta de 
reajuste salarial para setor 

 

Empresários do ramo de hotéis, bares e restaurantes se reúnem a portas fechadas nesta quarta-feira (23) no auditório da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio), onde esperam definir o piso 
salarial, índices de reajuste e cláusulas sociais dos trabalhadores ligados ao segmento.  
 
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, Odeildo Ribeiro, a 
categoria estuda um reajuste linear que acompanhe as estimativas de perdas inflacionais previstas para 2013, 2014 e 
2015. 
 
Nas estimativas de Ribeiro, baseadas nos números oficiais divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e que deverão ser apresentadas na mesa de negociação com os ‘patrões’, essas perdas salariais deverão chegar 
a 4,5% ao ano, enquanto a taxa de juros caindo 0,5% ao ano deve ‘corroer’ o ganho real em 9% em 2013, 8,5% em 2014 
e 8% em 2015. 
 
“Por isso, nossa intenção é de um reajuste salarial de 10% no salário atual, com acréscimo de 1% para reduzir a 
‘corrosão’ dos juros nos próximos três anos”, explicou. 
 
Já o representante do empresariado local, José Roberto Tadros, preferiu não adiantar quaisquer comentários sobre a 
proposta dos trabalhadores, mas informou que a convenção coletiva servirá para as duas classes (empregados e 
empresas) chegarem a um entendimento, no qual ambas saiam ganhando. 
 
“Iremos colocar as propostas na mesa e discutiremos o aumento na forma da lei. Esse diálogo é fundamental para que 
patrões e empregados cheguem a um consenso”, disse. 
 
A reunião acontece a partir das 16h e deverá contar com a presença de representantes das principais entidades patronais. 
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Pesquisa da CNC mostra aumento na intenção de consumo das 
famílias em maio 

As famílias brasileiras estão mais dispostas a elevar seus níveis de 
consumo, em função do aumento real da renda e dos baixos níveis das taxas de desemprego. É o que demonstram os 
resultados de maio da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisa realizada pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).  
 
Os números divulgados nesta terça-feira (22) apontam uma alta de 0,3% do ICF em maio, na comparação com o mês 
anterior, e de 4,8%, em relação a maio de 2011. 
 
Entre os sete itens que compõem a ICF, o que mede o nível de consumo atual registrou em maio um crescimento ainda 
mais intenso, 1,3% em relação a abril, e de 5,7% na variação anual. O mesmo ocorreu com o item Perspectiva de 
Consumo, com alta de 1,6% em maio, na comparação com o mês anterior, e de 8,6%, ante maio do ano passado. 
 
"O otimismo se deu não só pela manutenção do crescimento real da massa salarial, como também pelos efeitos das 
maiores facilidades de crédito, com os cortes das taxas de juros concedidos pelos bancos desde abril", destacou o 
economista Bruno Fernandes, da CNC. 
 
Ele ressaltou, no entanto, que o alto nível de endividamento ainda impede um maior comprometimento das famílias com 
os gastos, inibindo um crescimento mais forte da intenção de consumo. "Os resultados mensais indicam que a demanda 
doméstica ainda segue um ritmo moderado." 
 
Já o item da ICF que mede a satisfação com o emprego atual registrou uma queda de 0,8% em relação a abril. Na 
variação anual, entretanto, apresentou alta de 1,3%. De acordo com a pesquisa, as famílias das regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste mostram confiança maior em relação ao emprego atual, na comparação com as do Nordeste e do Norte do 
país. 
 
A ICF é um indicador que visa a medir a avaliação que os consumidores fazem sobre aspectos importantes da condição 
de vida de sua família, como a capacidade de consumo atual e de curto prazo, o nível de renda doméstico, a segurança 
no emprego e a qualidade de consumo, presente e futuro. 
 
A pesquisa é feita pela CNC em todas as unidades da Federação, com base em informações obtidas em um universo de 
18 mil questionários. 
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